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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Algemeen Bijzonder Basis
Onderwijs (ABBO[1]). We hebben onderzocht of het bestuur[2] op zijn
scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het
financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven
verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft een duidelijke richting ingezet en is zich bewust van
zijn verantwoordelijkheid. Alle onderzochte standaarden op
bestuursniveau zijn als voldoende beoordeeld èn de financiële

continuïteit is gewaarborgd.

Binnen ABBO is de onderwijskwaliteit en de financiële situatie op
orde, ondanks de vele personele wisselingen in de afgelopen periode
op bestuursniveau (uitvoerend en toezichthoudend) en op
directieniveau van de scholen. Het bestuur wil onderscheidend zijn,
dat komt ook duidelijk terug in de visie en daaruit voortvloeiende
ambities. Deze worden breed gedragen in de gehele organisatie.
Zowel het toezichthoudend bestuur, het directieberaad, de intern
(bovenschools) begeleiders als de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad zijn tevreden over de open en transparante
houding van het (nieuwe) bestuur en de wijze van samenwerken.

Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor goed
onderwijs. We zien dat het bestuur nadenkt over een geschikte
aanpak om die verantwoordelijkheid waar te maken.
Daar waar risico's lijken te zijn, neemt het bestuur direct zijn
verantwoordelijkheid en stuurt het aan op doelgerichte verbetering.
Wij hebben ook vastgesteld dat het bestuur een voldoende beeld
heeft van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Er vindt
systematische verzameling en analyse van informatie plaats, zoals de
resultaten van toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Ook stelt het
bestuur zich actief op de hoogte (op diverse beleidsterreinen en
volgens een vaste structuur) van wat er op de scholen speelt.
Dit gebeurt op basis van gesprekken met de schooldirecteuren en de
bovenschools intern begeleiders, volgens een vaste
gesprekscyclus. De resultaten van ons onderzoek op basisschool De
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Krabbenkooi, basisschool De Rode Schouw en Algemene school Oost
bevestigen dat het bestuur een behoorlijk beeld heeft van de
onderwijskwaliteit. We zijn het bijvoorbeeld met het bestuur eens dat
Algemene school Oost een 'goede' school is.

Tot slot; ABBO is een financieel gezonde stichting, die in staat is om
scholen te ondersteunen bij het geven van goed onderwijs.

Wat moet beter?
Er zijn geen standaarden als onvoldoende beoordeeld. Het bestuur
voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.

Wat kan beter?
Het bestuur voert zijn opdracht, namelijk het geven van voldoende
onderwijs en het waarborgen van de financiële continuïteit, naar
behoren uit. Toch zien wij zeker nog kansen die de kwaliteit van het
onderwijs verder kunnen versterken.

Ten eerste kan het van toegevoegde waarde zijn om binnen de
organisatie de verantwoordelijkheidsverdeling en de diverse rollen en
taken de aankomende periode expliciet en gericht aandacht te geven.
Op papier is alles in principe goed vastgelegd (Code Goed Bestuur en
bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling en taakverdeling). Maar
in de dagelijkse praktijk is het nog niet volledig uitgekristalliseerd en
niet steeds even helder voor iedereen. De praktijk lijkt daarmee niet
altijd volledig in lijn te zijn met hetgeen schriftelijk is vastgelegd. Het
bestuur zal zich ook periodiek moeten blijven afvragen, in het belang
van de onderwijskwaliteit, of de verantwoordelijkheidsverdeling en de
diverse rollen en taken nog steeds passend zijn voor de organisatie of
wellicht om andere accenten vraagt.

Ten tweede kunnen de doelen op het gebied van het
onderwijsleerproces explicieter en specifieker beschreven worden. De
strategische beleidsvoornemens zijn weliswaar vastgelegd, maar deze
zijn erg algemeen en niet verder gespecificeerd in bijvoorbeeld korte-
of lange termijndoelen. Wanneer dit wel het geval zou zijn, kan dit het
zicht op vooral het onderwijsproces en de veiligheid aanzienlijk
versterken, zowel op bestuurs- als op schoolniveau. De doelen zijn
dan namelijk beter toetsbaar, waardoor het bestuur ook
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kan vaststellen in hoeverre verbeteringen binnen redelijke termijn tot
de gewenste resultaten leiden. Ook in de context van de interne en
externe verantwoording aan belanghebbenden is dit van belang.
Dit verbeterpunt geldt echter niet voor het zicht op de resultaten,
immers het bestuur heeft deze al goed in beeld.

Ten derde kan het professionaliseringsbeleid aan kwaliteit winnen. De
lat ligt hoog binnen de (ambitieuze) organisatie. Maar welke minimale
professionalisering hoort nu bij welke rol en taak? Op dit moment is
hier geen duidelijk beleid op en ook in de schoolplannen is hier
marginaal beleid op geformuleerd. We zien bijvoorbeeld dat de
scholen onderling sterk variëren in hun gedrevenheid om te
vernieuwen en te professionaliseren.

Ten slotte zien wij nog een kans om de verantwoording en de dialoog
over de eigen prestaties aan kwaliteit te laten winnen. Het bestuur
betrekt zowel de oudergeleding als het personeel (weer) voldoende bij
beleids- en besluitvorming. Er is dan ook voldoende georganiseerde
tegenspraak. Wij zien vooral een kans om de horizontale dialoog met
belanghebbenden te versterken en meer te formaliseren. Bijvoorbeeld
door het formeren van ouderpanels rondom bepaalde onderwerpen/
beleid of koersbepaling.

Vervolg
Het bestuur komt op alle onderdelen de wet na. Er zijn dan ook geen
herstelopdrachten gegeven.

[1] ABBO is de roepnaam van de Stichting Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs. In dit

rapport gebruiken we de roepnaam ABBO.

[2] In dit rapport schrijven we bestuur als we het uitvoerend bestuur bedoelen. Bij

ABBO bestaat het uitvoerend bestuur uit een algemeen directeur. Als we het

toezichthoudend bestuur c.q. algemeen bestuur bedoelen, schrijven we

toezichthoudend bestuur.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

KwaliteitsorganisatieKwaliteitsorganisatie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij ABBO. In
een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de
sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel
beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier
deelvragen:

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:

• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is (altijd) onderdeel van het onderzoek naar
de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We
voeren het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het
onderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook
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in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de
onderwijskwaliteit van de school. In dit vierjaarlijks onderzoek bij
ABBO is op twee scholen een verificatieonderzoek uitgevoerd.

• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek (alleen) uit bij scholen en
besturen waar het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit
bieden. In dit vierjaarlijks onderzoek bij ABBO zijn geen onderzoeken
naar aanleiding van risico's uitgevoerd.

• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn. ABBO heeft één school voorgedragen voor
een onderzoek naar een 'goede' school: Algemene school Oost. Op
deze school hebben wij dan ook een dergelijk onderzoek uitgevoerd.

• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. In dit
vierjaarlijks onderzoek bij ABBO zijn geen herstelopdrachten
uitgevoerd.

• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken. Tijdens dit vierjaarlijks onderzoek bij
ABBO zijn geen stelselonderzoeken uitgevoerd.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie Goed

School 1 2 3

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma • •

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding • • •

OP3 Didactisch handelen •

OP4 (Extra) ondersteuning •

OP6 Samenwerking •

OP8 Toetsing en afsluiting •

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid •

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat •

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten/Studiesucces • • •

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties •

OR3 Vervolgsucces •

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg •

KA2 Kwaliteitscultuur • •

KA3 Verantwoording en dialoog •

1. De Rode Schouw 2. De Krabbenkooi 3. Algemene school Oost

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen, leraren
en ouders en verschillende lessen bezocht. Voor de verantwoording
van de precieze inrichting van het onderzoek verwijzen wij naar het
onderzoeksplan dat voor elk vierjaarlijks onderzoek per bestuur wordt
opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld dat we binnen het vierjaarlijks
onderzoek bij ABBO ervoor hebben gekozen om ons te richten op de
volgende onderwerpen: opbrengstgericht werken, zicht op
ontwikkeling, het aanbod en de verantwoording- en
gesprekkencyclus.
We zijn tot de keuze van de onderwerpen gekomen, omdat:

• Het bestuur aangeeft extra te hebben geïnvesteerd in het
opbrengstgericht werken én het volgen van de ontwikkeling van
alle leerlingen op de zes afzonderlijke scholen:

• Het bestuur aangeeft naast het aanbod op het gebied van
rekenen/wiskunde en taal ook expliciet de brede ontwikkeling
van alle leerlingen te willen stimuleren, waarbij rekening
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Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

gehouden wordt met de verschillende talenten van leerlingen;
• Het bestuur heeft geïnvesteerd in een bovenschoolse cockpit

'resultaten' en in een vaste gesprekkencyclus met alle
directeuren. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk en
moeten zich periodiek aan het bestuur verantwoorden over hun
keuzes en beleid.

Aan de hand van deze onderwerpen onderzoeken we hoe het bestuur
stuurt op voorgenomen beleid en of dit herkenbaar terug te zien is in
de scholen.

Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken op basisschool De Krabbenkooi en
basisschool De Rode Schouw. Hoofdstuk 4 gaat in op het onderzoek
op verzoek goede school.

In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
het samenvattende oordeel is op het kwaliteitsgebied Financieel
beheer. In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven
we in het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. Vervolgens is
weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld
dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen
en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?

Op basis van ons onderzoek beoordelen wij de standaarden
Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog als
'voldoende'. Dat geldt ook voor de financiële standaarden:
Continuïteit en Rechtmatigheid. We onderbouwen in dit
samenvattend oordeel eerst waarom we alle standaarden als
voldoende hebben beoordeeld. Daarna beschrijven we de diverse
kansen voor verbetering.

Zorg voor kwaliteit: in orde
Wij constateren dat ABBO zijn verantwoordelijkheid voor goed
onderwijs kent en ook voldoende waarmaakt.

In de eerste plaats heeft het bestuur voldoende zicht op de
onderwijskwaliteit van de scholen. Het bestuur verzamelt namelijk
systematisch informatie, zoals de resultaten van toetsen uit het
leerlingvolgsysteem. Ook stelt het bestuur zich, volgens een vaste en
gestructureerde gesprekscyclus, actief op de hoogte van wat er speelt
op de scholen. Dit gebeurt via de gesprekken met de
schooldirecteuren en de bovenschools intern begeleiders.
Er zijn algemene doelen geformuleerd, waarvan het bestuur ook
periodiek evalueert of ze behaald zijn en/of het proces nog volgens
planning verloopt. Wanneer er (mogelijke) tekortkomingen worden
gesignaleerd, analyseert het bestuur de mogelijke oorzaken en voert
waar nodig verbeteringen door.

In de tweede plaats stimuleert en faciliteert het bestuur de
afzonderlijke scholen om zich te blijven ontwikkelen en in te spelen op
actuele ontwikkelingen. De visie en missie van ABBO zijn vastgelegd in
het Strategisch Beleidsplan 2017. Het bestuur wil daarbij recht doen
aan de eigen identiteit van de scholen, hun ontwikkelingsfase en de
behoeften van de leerlingenpopulatie. Daarnaast wil het bestuur
ruimte bieden voor diversiteit. Deze ruimte ligt vooral in de
onderscheidende onderwijsconcepten van de afzonderlijke scholen.

Kwaliteitscultuur: open, transparant en informeel
De kwaliteitscultuur van ABBO kenmerkt zich door samenwerking en
structureel overleg, bijvoorbeeld tussen het bestuur, het
directieberaad (alle schooldirecteuren) en de bovenschools intern
begeleiders, en tussen het bestuur en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) en het toezichthoudend bestuur. Uit
de gesprekken die wij hebben gevoerd, blijkt het bestuur actief en
frequent in gesprek te gaan met alle geledingen binnen de organisatie.
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Iedereen is te spreken over de betrokken, open en transparante
houding van het bestuur. De lijntjes zijn kort en het bestuur is heel
toegankelijk.
De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur, de GMR
en de toezichthouder is voldoende gewaarborgd. Maar ook hier zien
we zeker nog verbeterpunten voor verdere aanscherping in de
uitvoering ervan in de praktijk.

Verantwoording en dialoog: voldoet aan wettelijke eisen
Er is sprake van een verticale lijn van verantwoording afleggen, zoals
wettelijk verplicht is. Er is een toegankelijk jaarverslag en een correcte
wijze van omgaan met het medezeggenschapsorgaan. Het bestuur
wordt binnen de organisatie gewaardeerd voor zijn openheid en
transparantie.

Financiën
Uit ons onderzoek blijkt dat ABBO een financieel gezonde stichting is,
die in staat is om de scholen te ondersteunen bij het geven van goed
onderwijs.

Waar liggen kansen voor verbetering?
Het bestuur vervult zijn opdracht, namelijk het geven van voldoende
onderwijs en het waarborgen van de financiële continuïteit, naar
behoren uit. Toch zijn er diverse kansen die de kwaliteit van het
onderwijs verder kunnen versterken.

Ten eerste kan het van toegevoegde waarde zijn om de
verantwoordelijkheidsverdeling en de diverse rollen en taken binnen
de organisatie de aankomende periode expliciet en gerichte aandacht
te geven. Op papier is alles in principe goed vastgelegd (Code Goed
Bestuur en bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling en
taakverdeling). Maar in de uitvoering ervan in de dagelijkse praktijk
zijn de diverse rollen, verantwoordelijkheden en bijbehorende
verwachtingen nog niet volledig uitgekristalliseerd en helder voor
iedereen. Hierin spelen de diverse wisselingen binnen het bestuur in
de afgelopen periode een rol.

Ten tweede kunnen de doelen op het gebied van het
onderwijsleerproces explicieter en specifieker beschreven worden. De
strategische beleidsvoornemens zijn wel vastgelegd, maar deze zijn
erg algemeen en niet verder gespecificeerd in zowel korte- als lange
termijndoelen. Wanneer dit wel het geval is, kan het zicht op
vooral het onderwijsproces en de veiligheid aanzienlijk versterken op
zowel bestuurs- als op schoolniveau.

Ten derde kan het professionaliseringsbeleid van het personeel aan
kwaliteit winnen. Op dit moment is hier geen duidelijk beleid op en
ook in de afzonderlijke schoolplannen is dit marginaal opgenomen.
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Tevens zijn er op het gebied van de invulling van
de bekwaamheidsdossiers behoorlijke verschillen geconstateerd
binnen de ABBO-scholen.

Tenslotte zien wij nog een kans om de verantwoording en de dialoog
over de eigen prestaties te verbeteren. Wij zien vooral een kans om de
horizontale dialoog met belanghebbenden te versterken en meer te
formaliseren. Het bestuur bestaat uit ouders van leerlingen van de
diverse scholen binnen ABBO. Het bestuur geeft aan dat dit als
voordeel met zich meebrengt dat bestuursleden, bijvoorbeeld tijdens
het halen en brengen van de kinderen, vaak andere ouders spreken.
Op die manier komt er (informeel) waardevolle en belangrijke
informatie binnen. Het is de moeite waard om deze gesprekken
minder van het toeval te laten afhangen en meer gericht en doelmatig
in te zetten.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie. Vervolgens geven wij antwoorden op drie deelvragen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Wij beoordelen standaard KA1 (Kwaliteitszorg) als 'voldoende'.

Het bestuur gebruikt een stelsel van kwaliteitszorg, waardoor het
volgen van de onderwijskwaliteit op de afzonderlijke scholen binnen
ABBO voldoende gewaarborgd is én het stelsel stelt het bestuur in
staat om de onderwijskwaliteit op de scholen te verbeteren.
Het bestuur verzamelt en analyseert namelijk systematisch en cyclisch
informatie, zoals de resultaten van toetsen uit het
leerlingvolgsysteem. Daarnaast stelt het bestuur zich actief en
gestructureerd op de hoogte van de stand van zaken op de scholen,
op basis van diverse gesprekken met de schooldirecteuren en
bovenschools intern begeleiders.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 13/32



Die gesprekkencyclus ziet er als volgt uit:
• Iedere zes tot acht weken vinden er verantwoordinggesprekken

rondom zes vaste beleidsterreinen plaats met elke afzonderlijke
schooldirecteur. Met de komst van het nieuwe bestuur is de
gesprekscyclus en interne verantwoording in een strakkere
structuur weggezet. Ieder gesprek wordt vastgelegd en start met
een terugkoppeling naar het vorige gesprek en de gemaakte
afspraken (proces, resultaten en vervolg).

• Daarnaast vindt ieder half jaar een monitoringgesprek plaats met
elke schooldirecteur. Tijdens deze gesprekken verantwoordt
de schooldirecteur zich vooral rondom de 'harde' data, zoals
financiën, leerresultaten, leerlingaantallen etc.

• Ten slotte houdt het bestuur onderwijsinhoudelijk zicht op de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen middels de jaarlijkse
auditgesprekken, de tweewekelijkse
gesprekken met het directieberaad en de
halfjaarlijkse leeropbrengstgesprekken met de bovenschools
intern begeleiders.

Kansen voor verbetering in het onderwijsleerproces
Er liggen kansen om vooral op het gebied van het onderwijsleerproces
de doelen op bestuursniveau explicieter te beschrijven, zodat ook
scherper getoetst kan worden of de scholen de gewenste kwaliteit
bereiken. De beleidsthema's en algemene lijn met daarbij behorende
doelen zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan, dit fungeert als
kapstok voor de scholen. ABBO heeft in zijn visie op onderwijs
bijvoorbeeld vastgelegd dat alle leerlingen binnen de afzonderlijke
scholen worden opgeleid tot creatieve denkers en onderzoekende en
ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden.
ABBO wil alle leerlingen méér bieden dan alleen goede resultaten op
het gebied van taal en rekenen. Ook het spelend leren wil het
bestuur in de aankomende jaren een meer prominente plaats geven
binnen het totale aanbod op de scholen van ABBO. In ieder
opbrengstgesprek komt het voorwaardelijk deel (de
groepsoverzichten en de daarbij behorende plannen en
verbeterpunten) expliciet tijdens het gespreksdeel Jonge Kind aan de
orde. Ieder jaar worden er ook afspraken gemaakt over welk deel er
dat jaar wordt uitgewerkt. Wanneer dergelijke doelen, die
voortvloeien uit de visie op onderwijs, in meer concrete en meetbare
doelen geformuleerd worden voor de korte- en lange termijn zal de
evaluatie in kwaliteit kunnen winnen.

Verder is het huidige stelsel van kwaliteitszorg tamelijk vrijblijvend.
Het uitgangspunt is steeds het gesprek, waarbij het bestuur vooral
mensen in hun kracht lijkt te willen zetten. Dit is natuurlijk een goed
streven, maar voor het bewaken van de doelen zijn duidelijke grenzen
nodig om te kunnen (blijven) garanderen dat er sprake is van
basiskwaliteit op alle scholen. Het bestuur is zich hier van bewust en
start daarom nog dit schooljaar met de implementatie van een nieuw
kwaliteitszorgsysteem, dat zowel de wettelijke eisen als de stand van
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zaken rondom de realisatie van de eigen ambitieuze doelen op iedere
afzonderlijke school scherper in kaart brengt.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
De professionele kwaliteitscultuur is voldoende gewaarborgd. Wij
beoordelen standaard KA2 (kwaliteitscultuur) als 'voldoende'.

Binnen ABBO is er draagvlak voor de ambities en visie van het
bestuur. Tegelijkertijd is er ruimte voor eigenaarschap van scholen bij
het eigen pedagogisch en didactisch concept. In onderwijskundige zin
biedt het bestuur voldoende mogelijkheden aan alle professionals
binnen ABBO om hun werk te doen. Dit leidt op de scholen
tot effectieve samenwerking binnen de teams om kwaliteit te
realiseren. De cultuur en structuur op bestuursniveau versterken
elkaar.

Kansen voor verbetering:
Door de diverse wisselingen binnen de organisatie (bestuur,
directeuren, (bovenschools) intern begeleiders en toezichthoudend
bestuur) is het van belang om de verantwoordelijkheidsverdeling en
taken en rollen binnen alle geledingen opnieuw goed onder de loep te
leggen en te bespreken. Op dit moment lijkt datgene dat schriftelijk is
vastgelegd niet volledig weer te geven hoe het in de dagelijkse praktijk
gaat. Dit is grotendeels te wijten aan de vele wisselingen. Tijdens onze
gesprekken met alle geledingen heeft eenieder het belang van
dit verbeterpunt benoemd. Het is binnen ABBO dan ook een actueel
onderwerp van gesprek en alle neuzen wijzen daarbij in dezelfde
richting: zoals het formeel is vastgelegd (Code Goed Bestuur,
jaarverslag) wil men het ook strikt hanteren. In het verleden is hier
niet altijd even zuiver naar gehandeld. De intentie is er, maar alle
partijen zijn nog zoekende naar de juiste invulling van rollen en taken.
Overigens leidt dit door de constructieve en transparante
samenwerking tussen betrokkenen nu niet tot problemen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
Op basis van ons onderzoek vinden wij dat het bestuur zich voldoende
intern en extern verantwoordt. Standaard KA3 (Verantwoording en
dialoog) beoordelen wij dan ook als 'voldoende'.
Voorbeelden van verantwoording zijn het jaarverslag 2016, de
gezamenlijke periodieke vergaderingen en de verslaglegging tussen
het bestuur en het toezichthoudend bestuur en het bestuur en de
GMR.

Ook vinden we dat het bestuur meer dan voldoende de dialoog met
anderen aangaat. Zo is er tweewekelijks een directieberaad. In dit
overleg komen alle scholen aan bod, zodat er naast een beeld van de
eigen school ook een gezamenlijk beeld is bij alle directeuren over de
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stand van zaken op de zes afzonderlijke scholen binnen ABBO. De
directeuren gaven tijdens ons gesprek aan dat ze deze wijze van
dialoog waarderen en ze ervaren dat het bestuur actief en
oplossingsgericht (vanuit kansen) meedenkt.
Verder organiseert het bestuur voldoende inspraak en tegenspraak,
bijvoorbeeld tijdens de overleggen met de GMR en het
toezichthoudend bestuur. Wel wijzen de leden van de GMR er op dat
zij zich niet altijd voldoende onderlegd voelen om echt kritische
gesprekspartners te kunnen zijn. Dit komt mede door de recente
wisselingen in de GMR, waardoor sommige leden er nu pas voor het
eerste jaar aan deelnemen. Overigens heeft het bestuur het eerste
scholingsverzoek gehonoreerd en die scholing heeft ook al
plaatsgevonden.

Kansen voor verbetering
Ondanks dat er voldoende georganiseerde tegenspraak is, zien wij
nog kansen om de horizontale dialoog met belanghebbenden te
versterken en meer te formaliseren binnen de organisatie,
bijvoorbeeld door het formeren van ouderpanels rondom bepaalde
beleidsterreinen of koersbepaling.

2.2 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Vervolgens geven we antwoord op
deelvraag vier.

Is het financieel beheer deugdelijk?
De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als 'voldoende'. Het financieel beheer is dan ook
beoordeeld als 'voldoende'.

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.

Financiële continuïteit
De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur
wijzen uit dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is. Het
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bestuur is in staat zijn schulden op korte en langere termijn te
voldoen. Het strategisch beleid is adequaat verwerkt in de
meerjarenbegroting, onzekerheden zijn geïdentificeerd en vertaald in
een financiële reserve.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard 'Rechtmatigheid' voor ABBO als 'voldoende'
beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de
bevindingen van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht
op de financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende
informatie een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het
gebied van financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden
gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het onderzoek bij ABBO
hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een positieve
waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Op basis van ons onderzoek spreken we ons vertrouwen uit in het
bestuur. Dat betekent dat we ABBO opnemen in de reguliere planning
van ons toezicht en dat we waarschijnlijk over vier jaar opnieuw een
onderzoek zullen uitvoeren.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
Het verificatieonderzoek is een belangrijk onderdeel van het
vierjaarlijks onderzoek naar de kwaliteitszorg van het bestuur. In het
onderzoek bij ABBO hebben we in overleg met het bestuur
basisschool De Rode Schouw en basisschool De Krabbenkooi
geselecteerd.

Basisschool De Rode Schouw is gekozen, omdat het bestuur wil weten
of het beeld dat zij hebben van de kwaliteit van de school
overeenkomt met ons beeld. Het bestuur is van mening dat de
basiskwaliteit op deze school gegarandeerd is. Met dit bezoek willen
we verifiëren of de cyclus van kwaliteitszorg binnen het bestuur in
orde is en het bestuur in staat is om zicht te houden op de
onderwijskwaliteit van een school.
Basisschool De Krabbenkooi hebben we onderzocht, omdat het
bestuur aangeeft dat er op deze school gerichte verbeteracties in gang
zijn gezet. Met dit bezoek willen wij verifiëren of de manier waarop
het bestuur de kwaliteitszorg heeft ingericht leidt tot effectieve en
gerichte interventies.

Wij stelden in ons verificatieonderzoek op de scholen de volgende
onderwerpen centraal:

• Opbrengstgericht werken
• Zicht op ontwikkeling
• Het (beredeneerd) aanbod
• De verantwoordings- en gesprekkencyclus

Op grond van de bevindingen rondom deze thema's kwamen wij tot
oordelen op de volgende standaarden:

• Aanbod (OP1)
• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Onderwijsresultaten (OR1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)

De wijze waarop het beeld van het bestuur over het onderwijs op de
verschillende scholen tot stand is gekomen, is in hoofdstuk 2
beschreven. Zoals daar is toegelicht, stelt de cyclus van kwaliteitszorg
(zoals nu ingericht binnen ABBO) het bestuur voldoende in staat om
de kwaliteit in kaart te brengen van alle afzonderlijke scholen binnen
ABBO. Op grond van de verificatieonderzoeken kunnen wij bevestigen
dat het beeld van het bestuur grotendeels overeenkomt met ons
beeld. We herkennen de, door het bestuur geschetste, ontwikkelingen
binnen de scholen.
Tevens staan we achter de ingezette verbetertrajecten. Ook wij zien,
net als het bestuur, mogelijkheden om de onderwijskwaliteit in
positieve zin te verbeteren. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, vinden
wij dat het bestuur de kwaliteit scherper en breder in beeld kan
brengen dan nu gebeurt. De doelen kunnen bijvoorbeeld scherper
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geformuleerd worden. Het bestuur ziet deze verbeterkans zelf ook. Dit
is de reden dat het bestuur, op korte termijn, start met de
implementatie van een nieuw (volgens het bestuur meer passend)
kwaliteitszorgsysteem.

Hieronder geven we onze bevindingen op de onderzochte
standaarden per school en per kwaliteitsgebied weer.

3.1 basisschool Rode Schouw

De school maakt haar ambities rondom het aanbod waar
Wij beoordelen het aanbod op De Rode Schouw als 'goed'. Het is
breed en onderscheidend. De school maakt op dit punt de bestuurlijke
ambitie waar om zo breed mogelijk talenten bij leerlingen te
ontwikkelen.

Op de eerste plaats biedt de school een goed uitgewerkte leerlijn voor
hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die meer dan gemiddeld
uitgedaagd kunnen worden. In de onderbouw biedt de school aan
deze leerlingen eenmaal per week een verrijkingsklas. In de
bovenbouw kunnen hoogbegaafde leerlingen opgevangen worden in
de zogenoemde RubiqS groepen. De school kiest er bewust voor om
het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk te
integreren in het reguliere aanbod. In de bovenbouw worden de
leerlingen van de reguliere groepen en van de RubiqS-groepen waar
mogelijk gemengd.
Op de tweede plaats biedt de school alle leerlingen de mogelijkheid
om zich muzikaal te ontwikkelen. Zij doet dit in nauwe samenwerking
met een regionale muziekschool. Dit programma kent een
zwaartepunt in leerjaar 5 en 6. Alle leerlingen leren tenminste één
instrument bespelen.
Daarnaast biedt de school in samenwerking met een logopedist een
speciaal spraaktaalarrangement, stimuleert zij de concentratie van
leerlingen expliciet met Taakspel en biedt zij filosofielessen aan.
Met dit brede aanbod voldoet de school goed aan het door ABBO
gewenste profiel. De school zou de onderbouwing van dit aanbod,
gekoppeld aan de visie en ambitie die zij op dit punt heeft in haar
eigen schoolplan, nog wel beter kunnen uitwerken. Een mooie
uitdaging voor de volgende planperiode.
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Zicht op ontwikkeling is in orde, maar kan nog aan kwaliteit winnen
De Rode Schouw heeft voldoende zicht op ontwikkeling van haar
leerlingen, maar kan de beschikbare gegevens meer gebruiken om het
onderwijs af te stemmen op het niveau van de leerlingen.
Het leerlingvolgsysteem van De Rode Schouw is merendeels op orde.
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen op basis van
toetsen en observaties. Aan de hand van deze gegevens, verdelen de
leraren de leerlingen binnen verschillende vakgebieden in drie
subgroepen. Per subgroep variëren zij vervolgens in de instructietijd.
Om de instructie ook inhoudelijk af te kunnen stemmen, is vooral bij
leerlingen waarvan de ontwikkeling stagneert, nadere analyse en
nader onderzoek nodig. Dit gebeurt op De Rode Schouw maar in
beperkte mate. Zo valt op dat in een bepaalde groep een relatief grote
groep leerlingen niet het gewenste niveau heeft bij rekenen. De school
gaat vervolgens niet na of deze leerlingen de basisvaardigheden dan
wel voldoende geautomatiseerd hebben. Het gevolg is dat het
onderwijs maar globaal wordt afgestemd op de instructiebehoeften
van de leerlingen. De school maakt op dit punt haar ambities uit haar
eigen schoolplan nog niet geheel waar en dit aspect kan nog aan
kwaliteit winnen. Zeker in het licht van het wisselend niveau van de
eindopbrengsten in de afgelopen jaren.

De eindresultaten zijn voldoende, maar schommelen wel.
Het niveau van de eindopbrengsten (standaard OR1) van De Rode
Schouw is voldoende. De resultaten van de leerlingen op de Centrale
Eindtoets zijn gemiddeld bezien voldoende. Wij baseren deze
uitspraak op de resultaten van de afgelopen drie jaar (2015, 2016 en
2017). Hoewel voldoende, zien we de eindresultaten de laatste jaren
sterk schommelen en een enkele keer ver onder het landelijk
gemiddelde liggen, daar waar ze voorheen steeds stabiel rond of
boven dit gemiddelde lagen.
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3.2 basisschool De Krabbenkooi

Zicht op ontwikkeling is voldoende, maar kan nog aan kwaliteit
winnen.
Wij beoordelen de standaard Zicht op Ontwikkeling als 'voldoende'.
De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van
toetsen en observaties, maar kunnen meer gebruik maken van deze
gegevens bij het afstemmen van het onderwijs op het niveau van de
leerlingen.
Het leerlingvolgsysteem van De Krabbenkooi is merendeels op orde.
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen op basis van
toetsen en observaties. Aan de hand van deze gegevens, verdelen de
leraren de leerlingen binnen verschillende vakgebieden in drie
subgroepen. Per subgroep variëren zij vervolgens in de instructietijd.
Om de instructie ook inhoudelijk af te kunnen stemmen is vooral bij
leerlingen waarvan de ontwikkeling stagneert, nadere analyse en
nader onderzoek nodig. Dit gebeurt echter op De Krabbenkooi maar
beperkt. Als gevolg van de beperkte nadere analyse, vinden gerichte
acties om opgelopen achterstanden te verhelpen of hiaten in de stof
te herstellen te weinig plaats. Gezien het schoolbrede beeld van de
tussenopbrengsten, ligt hier een belangrijk ontwikkelpunt om tot
duurzame verbetering van de onderwijsresultaten te komen.

De eindresultaten zijn voldoende, maar wel risicovol.
Het niveau van de eindopbrengsten van basisschool De Krabbenkooi
is voldoende. Toch zijn er risico’s in het niveau van de opbrengsten
binnen de school.
De resultaten van de leerlingen op de Centrale Eindtoets zijn
gemiddeld voldoende, maar laten een dalende trend zien. Wij baseren
deze uitspraak op de resultaten van de afgelopen drie jaar (2015, 2016
en 2017). Kijken we naar de ontwikkeling van de opbrengsten door de
leerjaren heen, dan zien we op meerdere onderdelen in meerdere
groepen een zorgelijk beeld. De school heeft dit zelf ook opgemerkt.
Zij kent echter geen sterke traditie waarin ze opbrengstgericht werkt.
De resultaten worden wel op groepsniveau verzameld en besproken,
maar van duidelijke conclusies die aanknopingspunten vormen voor
concrete verbetermaatregelen is, zowel op individueel niveau als op
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groepsniveau, nauwelijks sprake. De school bespeurt wel tendensen,
maar verbindt hier te weinig daadwerkelijke consequenties naar het
handelen van de leraren aan.

De Kwaliteitscultuur is voldoende, maar kan beter!
De Kwaliteitscultuur op basisschool De Krabbenkooi is voldoende,
maar matig ontwikkeld. Positief is dat de organisatiestructuur en de
onderlinge communicatie als integer en transparant worden ervaren.
De leraren ervaren voldoende inbreng bij te nemen besluiten met
betrekking tot de schoolontwikkeling en geven aan dat de
gesprekscyclus rondom hun functioneren naar behoren verloopt.
Bewuste opbouw van bijvoorbeeld bekwaamheidsdossiers vindt
echter niet plaats. Het team staat wel open voor teamscholingen.
Wanneer zich nieuwe verbeter- of
veranderingsonderwerpen aandienen, stelt de school een werkgroep
in. Op basis van affiniteit en expertise bepaalt het team wie het best in
zo’n werkgroep kan zitten. Wanneer het traject is afgerond, heft de
school de werkgroep weer op. Een meer permanente structuur,
waarbij op schoolniveau bepaald is welke expertise(werkgroepen) en
specialisaties nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken
en te verbeteren, is er niet. In de praktijk betekent dit, dat als een
leraar met een specialisatie vertrekt, de school niet zonder meer op
zoek gaat naar een andere leraar binnen of buiten het team om dit
specialisme over te nemen. Ook betekent het dat het geheel aan
onderwijskundige ontwikkeling voornamelijk leunt op impulsen van
buitenaf (Samenwerkingsverband, bovenschools IB-netwerk en
ABBO-beleid) en veel minder op een eigen visie en op eigen
verantwoordelijkheid als professionele organisatie. Het gegeven dat
LB-functies en bekwaamheidsdossiers zelden gespreksonderwerp zijn
binnen de school bevestigt dit beeld.
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Resultaten onderzoek goede
school: Algemene school Oost

4 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op
Algemene school Oost. Het bestuur heeft deze school voorgedragen
voor een onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

De kwaliteit van het onderwijs op Algemene school Oost is goed. Het
lukt de school daadwerkelijk om een flink aantal van haar eigen
ambities op het gebied van onderwijskwaliteit, zoals ze heeft
vastgelegd in haar schoolplan, in de praktijk te realiseren en dus waar
te maken.
Naast de waardering 'goed' voor Kwaliteitscultuur zijn diverse
standaarden binnen de kwalitieitsgebieden Onderwijsleerproces en
Schoolklimaat eveneens als 'goed' gewaardeerd. Alle overige
standaarden zijn minimaal als 'voldoende' beoordeeld.
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4.1 Onderwijsproces

Het aanbod is gericht op de brede vorming van de leerlingen
We waarderen het aanbod als 'goed'. Het is breed en voldoet aan de
kerndoelen. Naast aandacht voor de cognitieve vakken, besteedt de
school bewust extra tijd aan woordenschat, sociaal- emotionele
ontwikkeling en het aanleren van sociale vaardigheden. Daarnaast is
er specifieke ruimte en tijd ingepland binnen het totale aanbod voor
cultuur- en natuuronderwijs. Algemene school Oost besteedt
bijvoorbeeld bovengemiddelde aandacht aan biologie. De school is
dan ook een 'Biologie Plus School' en maakt waar wat ze op dat
gebied belooft. Ook de groene schoolpleinen (en schooltuinen) dagen
de leerlingen écht uit tot spelen en leren. Met haar aanbod laat de
school zien dat zij bezig is met de brede vorming van haar leerlingen.
Dit past ook bij de ambities van de school zoals deze zijn vastgelegd in
het schoolplan.

De leerlingen zijn goed in beeld
We waarderen Zicht op ontwikkeling als 'goed'. De leraren houden
hier prima zicht op met behulp van toetsen, observaties,
leerlingenwerk, specifieke diagnostische signaleringen, gesprekken en
(zelf)rapportages. De school brengt de ontwikkeling van haar
leerlingen ook breder in beeld dan alleen voor de kernvakken. Zo is er
een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling en
voor lichamelijke ontwikkeling. De blik van de intern begeleider
onderbouw gaat ook verder dan alleen de groepen 1 en 2 van de
school. Zij sluit bijvoorbeeld aan bij gesprekken op de (inpandige)
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf.

Gerichte aandacht voor de effecten van extra ondersteuning
Voor leerlingen die dat nodig hebben, is er extra ondersteuning
beschikbaar. Deze ondersteuning is gericht op een ononderbroken
ontwikkeling. Verder evalueren de leraren, samen met de intern
begeleiders, regelmatig of extra ondersteuning het gewenste effect
heeft of eventueel moet worden bijgesteld. Het team heeft in het
verleden ambitieus ingezet qua ondersteuningsplan. De ambitie was
om voor 'inclusief onderwijs' te gaan en iedereen binnen de
schoolmuren te houden. In de praktijk blijkt deze ambitie echter niet
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voor honderd procent uitvoerbaar en loopt het team tegen praktische
en financiële grenzen aan. Dit heeft geresulteerd in realistische
aanpassingen binnen de ambitie en in aanpassingen binnen het
aannamebeleid.

Didactisch handelen is ruimschoots in orde. Er liggen wel kansen om
nog meer van en met elkaar te leren
De lessen verlopen in een prettige sfeer en gestructureerd. Er is rust en
de leerlingen zijn betrokken en taakgericht bezig tijdens de les. Dit
beeld komt ook overeen met de eigen lesobservaties van de school.
We zien nog kansen, net als de directie van de school, om de
didactische vaardigheden verder te versterken op schoolniveau. Over
de basisvaardigheden zijn duidelijke afspraken met elkaar gemaakt,
maar tijdens de diverse observaties in de groepen zijn behoorlijke
verschillen geconstateerd qua aanpak. Er ligt dan ook een uitdaging
voor de school om de verschillende kwaliteiten en aanpakken van
iedere leraar nog scherper in beeld te brengen, met elkaar te
bespreken en uit te wisselen. Op die manier kunnen ook minder
makkelijk definieerbare aspecten, zoals een goede pedagogische
houding en 'interactief' lesgeven scherper in kaart gebracht worden.
We zien dan ook nog kansen om de doorgaande lijn op het gebied van
het didactisch en pedagogisch handelen te versterken, zonder de
individuele kwaliteiten en inbreng van iedere leraar uit het oog te
verliezen. Met het voeren van 'wederzijdse verwachtingen gesprekken'
met alle leraren door de nieuwe directeur is hier in feite al een mooie
start mee gemaakt.

Sprake van nauwe samenwerking met ketenpartners
Wij vinden dat de school goed samenwerkt met haar ketenpartners en
hier ook actief werk van maakt. Zo werkt de school nauw samen met
de (inpandige) logopediepraktijk en vindt er inhoudelijke uitwisseling
plaats rondom taal- en spraakontwikkeling. Het netwerk is breed.
Naast de gebruikelijke partners, zoals kinderopvang/peuterspeelzaal
en voortgezet onderwijs, werkt de school ook samen met de
gemeente en met verschillende culturele- en sportinstellingen.

De toetsing en afsluiting voldoen aan de wettelijke eisen
Deze standaard hebben we als 'voldoende' beoordeeld. De school
doet, op dit onderdeel, wat volgens de wet van haar verwacht wordt.
Zo voert zij een zorgvuldige procedure in het bepalen en bespreken
van het schooladvies met de ouders. Daarnaast volgt zij de
ontwikkeling van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs op
afstand. Dit gebeurt jaarlijks aan de hand van
terugkoppelinggegevens die zij ontvangt en bespreekt tijdens de
warme overdracht van de groep 8 leerlingen met het voortgezet
onderwijs.
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4.2 Schoolklimaat

De leerlingen voelen zich prettig en veilig in en rondom de school.
We waarderen zowel de veiligheid als het pedagogisch klimaat als
'goed'. De school draagt duidelijk zorg voor een veilige en prettige
leeromgeving voor haar leerlingen. Dit blijkt ook uit de periodieke
jaarlijkse metingen die de school afneemt in het kader van veiligheid.
En indien er actie nodig is, gebeurt dit op tijd.
De school heeft vorig schooljaar een preventief, schoolbreed
programma ingevoerd, specifiek gericht op het verder versterken van
de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. In de gesprekken
met de leerlingen blijken ze enthousiast te zijn over dit programma en
geven ze aan dat de regels en afspraken duidelijk zijn en voor een
veilige en prettige sfeer zorgen in de school en op het schoolplein.
Tevens is de school kritisch naar de inrichting van de school. Zo is er
bijvoorbeeld een stilteplek gecreëerd, waar leerlingen die daar
behoefte aan hebben, zich even kunnen terug trekken. Het contact
met de wijkagent is goed en er vindt regelmatig afstemming plaats
qua werkwijze met de wijkagent. Tevens is het overblijfbeleid zoveel
mogelijk afgestemd op de bestaande regels en afspraken binnen de
school. De ouders met wie is gesproken bevestigen dit beeld en geven
aan dat hun kinderen graag naar school gaan. Ook geven de ouders
aan dat ze de lijntjes met school heel kort vinden. Ze waarderen de
laagdrempeligheid van de school: als ouders kunnen ze altijd bij de
leraar of iemand anders binnen de school terecht. En als er iets aan de
hand is met hun kind, grijpen de leraren snel en juist in.

4.3 Onderwijsresultaten
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De resultaten zijn in orde
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. We baseren dit
oordeel op de leerresultaten die de leerlingen gemiddeld over de
afgelopen drie jaar hebben behaald. Deze resultaten voldoen aan wat
van de school op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie
mag worden verwacht.
Wel zien we nog een uitdaging voor de school om ook de minder
makkelijk meetbare resultaten in kaart te brengen.
Welke ambities streeft de school bijvoorbeeld na op het gebied van de
brede ontwikkeling? Leveren àlle inspanningen, gericht op de brede
ontwikkeling van de leerlingen, nu ook het gewenste resultaat op,
wanneer de leerlingen de overstap maken naar het voortgezet
onderwijs?

Sociale en maatschappelijke competenties
Deze standaard waarderen we als 'goed'. Algemene school Oost
besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de sociale en
maatschappelijke competenties van de leerlingen. Dit werpt ook zijn
vruchten af. De resultaten op dit gebied zijn goed en liggen tevens in
de lijn van verwachting van de school zelf. Het programma en
bijbehorende meetinstrumenten, die sinds vorig schooljaar
schoolbreed zijn ingevoerd, spelen hier in positieve zin een rol in.

Vervolgsucces
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De school slaagt erin
om de procedure richting het voortgezet onderwijs zorgvuldig,
conform vaste afspraken, vorm te geven. De school betrekt zowel de
ouders, als de leerlingen zelf, op tijd bij de advisering richting het
voortgezet onderwijs. De school voldoet hiermee aan alle wettelijke
eisen op dit gebied.

4.4 Kwaliteitszorg en ambitie

De school is ambitieus en weet waar zij staat qua ontwikkeling
We waarderen alle standaarden die horen bij het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie als 'goed'. Ook tijdens het vorige
inspectiebezoek in 2015 kreeg de school al te horen dat zij met de
goede dingen binnen haar schoolontwikkeling bezig was. En ondanks
de recente wisseling op directieniveau zijn wij nog steeds die mening
toegedaan.
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Het team van Algemene school Oost is ambitieus en wil zich steeds
verder ontwikkelen. Daarbij legt het team de lat hoog. De
schakelklassen, de plusklas en het feit dat ze 'Biologie Plus school' zijn,
zijn daar mooie voorbeelden van. Een ander voorbeeld is de
intensieve samenwerking met ketenpartners, waardoor de expertise
van bijvoorbeeld de taal- en spraakontwikkeling flink is toegenomen
binnen de school.
Het team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor álle leerlingen.
Het denken vanuit mogelijkheden is omarmd, ondanks de soms
ervaren weerbarstigheid van de uitvoering ervan in de dagelijkse
praktijk.

De PDCA-cyclus is in orde, waarbij de borging en het vastleggen van
gemaakte afspraken er in positieve zin uitspringt. Het afsprakenboek,
dat nauwgezet en consequent wordt geüpdatet, is daar een goed
voorbeeld van.
De nieuwe directeur is direct bij aanvang van haar werkzaamheden
alle groepen ingegaan voor lesobservaties en heeft met alle leraren
een nagesprek gevoerd. Tevens is er gevraagd naar de verwachtingen
van eenieder. Binnen het team zijn diverse specialisten aanwezig en er
zijn verschillende werkgroepen. Het is duidelijk wat ieders taak en
verantwoordelijkheid is binnen een dergelijke werkgroep, of als
specialist. Het team maakt daarbij gebruik van team-teaching.
Wanneer iemand een cursus, workshop of opleiding heeft gevolgd, is
hij of zij verantwoordelijk om de opgedane expertise te delen met de
rest van het team.
Enkele jaren geleden was er, vanwege financiële redenen, minder
ruimte voor professionalisering. Nu is die ruimte er weer wel en het
team maakt er volop gebruik van. Hierbij speelt de richting van de
schoolontwikkeling overigens wel een belangrijke rol bij de keuze van
de professionaliseringstrajecten.
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Reactie van het bestuur5 .
Algemeen
Wij zijn verheugd om te lezen dat de onderwijsinspectie oordeelt dat
het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor goed onderwijs voldoende
waarmaakt en dat de financiële continuïteit van de stichting en de
scholen is gewaarborgd. ABBO wordt gezien als een financieel
gezonde stichting, die in staat is om scholen te ondersteunen bij het
geven van goed onderwijs.

Organisatie stichting ABBO
Zoals wordt beschreven, zijn er in de afgelopen jaren veel personele
wisselingen op bestuursniveau (uitvoerend en toezichthoudend) en op
directieniveau geweest. Op het moment van het onderzoek zijn korter
dan een jaar nieuwe (uitvoerende en toezichthoudende) bestuurders
en schooldirecteuren werkzaam in de organisatie. We zijn tevreden
dat we ook met deze nieuwe bezetting overal minimaal 'voldoende'
hebben behaald. Vanuit onze ambitie streven we naar meer dan
'voldoende'.
We herkennen ons in het vastgestelde aandachtspunt dat in de
dagelijkse praktijk de diverse rollen, verantwoordelijkheden en
bijbehorende verwachtingen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd
in de ABBO organisatie. Binnen afzienbare tijd hebben rollen en
verantwoordelijkheden duidelijker zichtbare contouren, passend bij
de organisatie- en beleidsstructuur. Dit proces is reeds in gang gezet.
De kleinschaligheid en persoonlijke benadering die ABBO kenmerken,
maken dat we streven naar een informeel proces waar mogelijk, en
een formele aanpak waar nodig.

Onze scholen, visie en ambitie
Als stichting willen we onderscheidend zijn! Dit is terug te zien in onze
visie en ambitie.
Er zijn zes ABBO-scholen in de gemeente Bergen op Zoom en
Steenbergen. De Montessorischool, de Krabbenkooi, de Aanloop,
Algemene School Oost, de Rode Schouw en De Nieuwe Veste. Alle
ABBO-scholen zijn door ouders opgericht en onderscheiden zich door
een eigen onderwijsconcept.
De verschillende onderwijsconcepten worden als volgt weergegeven.

• De Krabbenkooi: Daar kun je op rekenen!
• De Aanloop: Voor creatieve denkers en doeners!
• De Montessorischool: Leer mij het zelf doen!
• De Nieuwe Veste: Creatief en wereldwijs.
• Algemene School Oost: Natuurlijk! Sfeer,

samenwerking en resultaat.
• De Rode Schouw: Passend voor ieder kind!

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs leerlingen voorbereidt op
hun toekomstige rol in de maatschappij en méér biedt dan alleen
cognitieve vaardigheden. Naast het onderwijs in taal en rekenen
wordt daarom veel aandacht besteed aan spelend leren,
samenwerken en creativiteit. Op al onze scholen worden
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zelfstandigheid, onderzoek en ondernemingszin gestimuleerd. Wij
stellen ons ten doel om ruimte te geven aan de brede ontwikkeling
van kinderen en al hun talenten te ontdekken.
Op deze manier halen wij het meest bijzondere uit ieder kind naar
boven.
De onderwijsinspectie constateert dat de beschreven visie breed
wordt gedragen in de organisatie. Wij weten dat er verschillen zijn
tussen de scholen in de wijze waarop het onderscheidend
onderwijsconcept is vormgegeven, uitgewerkt en geborgd. Vanuit een
sterke ambitie zien wij dat er zeer zeker nog voldoende kansen en
mogelijkheden zijn om dit op schoolniveau, passend bij de identiteit
van het onderwijs, te verbeteren.

Goede scholen
Basisschool de Aanloop en Algemene School Oost hebben van de
onderwijsinspectie het oordeel 'goede school' ontvangen. Op deze
prestatie zijn we erg trots! Het lukt deze scholen goed vanuit eigen
ambities leerlingen meer te bieden dan hetgeen als basis wettelijk
verplicht wordt geacht. Op onze andere scholen is de ontwikkeling
dusdanig en is voldoende potentie aanwezig om op termijn ook het
predicaat 'goed' aan te vragen en te behalen. Vanuit integrale
verantwoordelijkheid van de schooldirecteur krijgt iedere school
daarin ontwikkelruimte om te bepalen wanneer de school zover is. Er
is daarnaast structurele stimulerende monitoring vanuit het bestuur.

Openheid en transparantie
De meest belangrijk ankerwaarde binnen de stichting en bij alle
scholen is 'open'. Openheid naar alle belanghebbenden is een
fundament waaruit we willen handelen. De onderwijsinspectie
oordeelt dat ieder die heeft deelgenomen aan het onderzoek te
spreken is over de betrokken, open en transparante houding van het
bestuur, lijntjes zijn kort. Een waarde die geborgd moet worden. Waar
deze openheid nog niet optimaal voelbaar is wordt deze ankerwaarde
verder versterkt.
Vanuit de ankerwaarde 'open' en het feit dat de scholen in oorsprong
zijn opgericht door ouders, is het een streven om de horizontale
dialoog met belanghebbenden te versterken en deze formeel te
borgen. Op enkele scholen lopen er pilots op gebied van
ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. Deze zullen we
evalueren en vanuit een lerende professionele organisatie op alle
scholen introduceren.

Kwaliteitszorg en ambitie
Kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur worden beoordeeld als
voldoende. Hiermee voldoen we aan de wettelijke eisen. Om het
stelsel van kwaliteitszorg beter vorm te geven wordt zowel
bovenschools als op alle scholen een uniform
kwaliteitszorginstrument ingevoerd. De eerste stappen van invoering
liepen gelijk met het huidige onderzoek van de onderwijsinspectie. In

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 30/32



de tweede helft van schooljaar 2017-2018 wordt de kwaliteitsstructuur
binnen ABBO opgezet. In schooljaar 2018-2019 vindt verdere
invoering en borging plaats. Er ontstaat met het
kwaliteitszorginstrument een duidelijke lijn vanuit het bovenschools
meerjaren strategisch beleidsplan naar de schoolplannen en de
jaarplannen van de scholen. Doelen worden hierin beschreven op
bestuursniveau en daaruit voortvloeiend op schoolniveau passend bij
de eigen identiteit. Het instrument wordt ook ingezet als
kwaliteitszorgsysteem om de wettelijke eisen, weergegeven in het
onderzoekskader van de onderwijsinspectie, en de eigen ambitieuze
doelen behorende bij de visie van ABBO en de visie van de scholen
scherp vast te leggen. Vervolgens wordt middels een auditsystematiek
bovenschools de kwaliteitszorg per school gemonitord. Van daaruit
volgen op schoolniveau of op bestuursniveau verbeter- en
ontwikkelpunten. Zo ontstaat een sterke Plan-Do-Check-Act cyclus
die zorgt voor borging van al het goede op de scholen en
doorontwikkeling waar het nog beter kan.

Toekomst
Wij zijn zeer tevreden met het vertrouwen dat de onderwijsinspectie
uitspreekt. Hierdoor krijgen het bestuur van stichting ABBO en de
daaronder vallende scholen de ruimte om zich vanuit eigen inzichten
en doelstellingen verder te ontwikkelen. In het reguliere toezicht
wordt over vier jaar weer een onderzoek gepland en uitgevoerd.
Onze zes basisscholen bieden voor elke ouder en elk kind een
passende onderwijsvorm waarbij op elke school het meest bijzondere
uit elk kind wordt gehaald.
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